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 8محاوالت سبقت  14تموز 1985

محاوالت اإلطاحة بالحكم الملكي في العراق
 ،ورئي� ��س ال ��وزراء ن ��وري ال�سعي ��د مل�شاهدة اح ��د التمارين
الع�سكري ��ة على احل ��دود العراقية – ال�سوري ��ة يف الرطبة ،
وق ��د وقف املوكب امللكي على رابي ��ة مرتفعة  ،فاطلقت احدى
املدافع نارها �ص ��وب الرابية  ،فانطلقت ثالث قنابل � ،سقطت
احداه ��ا على بع ��د ( )500ياردة من الرابي ��ة التي وقف عليها
املل ��ك في�صل الث ��اين واعوان ��ه  ،و�سقطت قنبل ��ة ثانية قريبة
م ��ن م ��كان وقوف امللك وغط ��ى غبارها امللك وم ��ن معه  ،فيما
�سقط ��ت قنبلة ثالث ��ة يف مركز الرابي ��ة الت ��ي كان يقف عليها
املوكب امللكي قبل حلظات من �سقوطها .
وهنالك ر�أي �آخر حول تلك املحاولة  ،اذ عدت جمرد خط�أ نتج
عن ��ه اطالق تلك القناب ��ل خالل ذلك التمري ��ن  ،وقد يكون ذلك
العمل امر ًا غري مدبر .

رياض فخري البياتي

لم تكن الحركة التي قام بها الضباط
األحرار صبيحة يوم  14تموز 1958م
األولى من نوعها  ،فقد سبقتها عدة
محاوالت لإلطاحة بالنظام الملكي  ،لكن
الظروف غير المالئمة لقيامها حالت دون
تنفيذها وكانت كما يأتي :

 -1املحاولة الأوىل – ت�شرين الثاين 1956م -:
فك ��ر ال�ضباط الأح ��رار يف اللواء الرابع ع�ش ��ر التابع للفرقة
الأوىل  ،ال ��ذي كان يق ��وم بالتماري ��ن والتدريب ��ات يف جب ��ل
حمرين بالتحرك من اجل �إ�سقاط النظام امللكي يف العراق.
ب ��ادر العقيد الركن عبد الوهاب ال�ش ��واف آ�م ��ر الفوج الثالث
يف اللواء الرابع ع�ش ��ر �إىل عقد اجتماع لل�ضباط الأحرار يف
ذل ��ك الف ��وج وكذلك الأف ��واج الأخرى لتدار� ��س املوقف  ،وقد
ا�س ��تقر الر�أي على و�ضع خطة لل�سيطرة على اللواء واعتقال
�آمره �س ��لمان الدركزيل  ،ثم التحرك نحو بغداد  ،واال�ستعانة
بكتيب ��ة الدباب ��ات الت ��ي كان يقوده ��ا العقي ��د طاه ��ر يحي ��ى
لل�سيطرة على العا�صمة بغداد  ،لكن ت�سرب �أخبار تلك اخلطة
ح ��ال دون تنفيذه ��ا ولذلك �أ�صدرت اجله ��ات العليا �أمر ًا بنقل
اللواء الرابع ع�شر اىل منطقة ( ، )H3لتفادي �أي حماولة قد
يقوم بها ذلك اللواء .
 -2املحاولة الثانية – كانون الأول 1956م -:
بعد ان عاد الل ��واء التا�سع ع�شر من الأردن والذي كان ب�أمره
عب ��د الكرمي قا�سم ،ات�صل العقيد الركن عبد الوهاب ال�شواف
بعب ��د الكرمي قا�س ��م وقرر القيام مبحاول ��ة انقالبية يف �أثناء
مرا�سي ��م االحتفاالت بع ��ودة القطعات الع�سكري ��ة من الأردن
لك ��ن عدم ح�ضور نوري ال�سعيد �إىل تلك االحتفاالت �أدى �إىل
ت�أجيل املحاولة اىل وقت الحق .
 -3املحاولة الثالثة – ت�شرين الأول 1957م -:
و�ضع ��ت خط ��ة للقيام بالث ��ورة خالل املن ��اورات الع�سكرية
الت ��ي كانت �ستق ��ام يف منطقة بيخ ��ال �شمايل الع ��راق وكان
املق ��رر ح�ضور امللك في�صل الثاين وعبد الإله ونوري ال�سعيد
مل�شاهدة تلك املناورات  ،وكانت اخلطة �أن يتم اعتقال الثالثة

 -6املحاولة ال�ساد�سة –  11ماي�س 1958م -:
اجتمع عدد من ال�ضباط والأمرين الع�سكريني يف �شهر كانون
الث ��اين 1958م  ،وقرروا تكوين هيئ ��ة جديدة تتبنى القيام
بالث ��ورة  ،ثم ق ��رروا القيام بها حني م ��رور قطعات ع�سكرية
يف بغ ��داد بقي ��ادة ال�ضباط االحرار  ،ث ��م اجتمعت تلك الهيئة
وقررت القيام باحلركة خالل مرور اللواء اخلام�س ع�شر يف
بغ ��داد قا�صد ًا مقره يف الب�ص ��رة باال�شرتاك مع باقي قطعات
الفرق ��ة االوىل  ،عندم ��ا يج ��ري تنفيذ متري ��ن يف احلبانية ،
وقد ح ��ددت ليلة  12/11اي ��ار 1958م ،لتنفيذ احلركة  ،لكن
نق ��ل الواء اخلام�س ع�شر اىل الب�ص ��رة بوا�سطة القطار دون
مكوث ��ه يف بغ ��داد ،ح ��ال دون تنفي ��ذ تل ��ك املحاول ��ة  ،ف�ضال
ع ��ن اعرت�ض عبد الك ��رمي قا�سم على تل ��ك احلركة بدعوى ان
القطعات املذكورة  ،غري كافية الجناح احلركة .

الكب ��ار  ،ثم ال�سيط ��رة على بغداد واملراكز املهم ��ة  ،لكن �سفر
ويل العه ��د عب ��د الإل ��ه �إىل اليابان وفرم ��وزا  ،وعدم ح�ضور
نوري ال�سعيد حال دون تنفيذ تلك املحاولة .
 -4املحاولة الرابعة –  6كانون الثاين 1958م -:
تدار�س ��ت اللجن ��ة العلي ��ا لل�ضب ��اط الأحرار مو�ض ��وع تنفيذ
الث ��ورة يف عيد اجلي� ��ش امل�صادف  6كان ��ون الثاين 1958م
يف االحتف ��االت الت ��ي �ستق ��ام يف مع�سك ��ر الر�شي ��د  ،من قبل
القطع ��ات امل�شارك ��ة يف تل ��ك االحتفاالت والت ��ي كانت ب�أمرة
ال�ضب ��اط الأح ��رار اذ كان الل ��واء التا�س ��ع ع�ش ��ر بام ��رة عبد
الك ��رمي قا�س ��م  ،وكتيبة املدفعية الثقيلة ب�أم ��رة العقيد الركن
حم�سن ح�سني احلبيب  ،فيما كان الفوج الثاين بامرة العقيد
حممود عبد الرزاق  ,ووفق خطتان :
فق ��د اق�ت�رح عب ��د الك ��رمي قا�س ��م ان تقوم الدباب ��ات بفتح
الن ��ار على امللك في�صل الثاين وعبد االله
ونوري ال�سعيد خالل اثناء مرورها من
امام من�صة التحية  ،فيما يقوم ال�ضباط
الأح ��رار باعتق ��ال بقي ��ة امل�س�ؤول�ي�ن

وال�سيط ��رة عل ��ى القطع ��ات الع�سكري ��ة والزح ��ف اىل بغداد
الع�ل�ان الثورة لك ��ن اعرتا�ض اغل ��ب ال�ضباط الأح ��رار على
تنفي ��ذ تلك اخلطة خوف ًا م ��ن وقوع �ضحايا �أبري ��اء  ،وف�ض ًال
عن خ�شيته ��م من �إ�صابة زمالئهم ال�ضب ��اط الأحرار الآخرين
احلا�ضري ��ن يف االحتفال  ،كما ان مو�ض ��وع قتل امللك في�صل
الث ��اين مل يك ��ن ق ��د قرر بع ��د  ،مما ح ��ال دون تنفـيذه ��ا ،على
الرغ ��م م ��ن حتم�س كل م ��ن عبد الك ��رمي قا�سم وعب ��د ال�سالم
حممد عارف .
عر�ض ��ت خط ��ة �أخرى لتنفيذ تل ��ك املحاولة  ،وقد ت�ضمنت
قي ��ام كتيبة م ��ن املدرعات الت ��ي يقودها عب ��د الرحمن حممد
ع ��ارف  ،بتطوي ��ق ق�ص ��ر الرحاب خ�ل�ال مروره ��ا يف بغداد
مبنا�سبة عيد اجلي�ش ي ��وم  6كانون الثاين 1958م  ،وتقوم
كذل ��ك بال�سيط ��رة عل ��ى الإذاع ��ة واعتق ��ال (الثالث ��ة الكب ��ار)
و إ�ع�ل�ان الثورة  ،فيما تقوم القطع ��ات الع�سكرية يف مع�سكر
الر�شيد بالزحف نحو بغداد وال�سيطرة
عل ��ى جان ��ب الر�صاف ��ة
لك ��ن اعرتا� ��ض عب ��د
الرحم ��ن حمم ��د عارف
عل ��ى اخلط ��ة بداع ��ي
كاف
عدم وج ��ود عت ��اد ٍ
ملواجه ��ة املقاوم ��ة م ��ن
قبل القطعات الع�سكرية
غ�ي�ر املوالي ��ة للحرك ��ة ،
حال دون تنفيذها .
( )1ول ��د عب ��د ال�س�ل�ام
حممد عارف يف بغداد عام
 ، 1921واكم ��ل درا�ست ��ه
االبتدائي ��ة والثانوية فيها
عام 1938م ،ودخل الكلية
 -5املحاول ��ة اخلام�س ��ة –
 17اذار - : 1958
حدث ��ت املحاول ��ة اخلام�سة
مل ��ا و�صل كل من امللك في�صل
الث ��اين والو�صي عب ��د الإله

 -7املحاولة ال�سابعة –  29ايار -: 1958
ت�ضمن ��ت املحاول ��ة ال�سابع ��ة قي ��ام اللجن ��ة العلي ��ا لل�ضب ��اط
االح ��رار باقامة حفلة يوم  29اي ��ار 1958م يف كلية االركان
 ،مبنا�سب ��ة مرور خم�سة وع�شرين عام ًا على تا�سي�سها  ،ويتم
تنفي ��ذ الث ��ورة او احلركة عند ح�ضور( الثالث ��ة الكبار) �أي (
امللك في�صل الثاين وعبد الإله ونوري ال�سعيد ) .
وق ��د و�ضعت خطت ��ان لتنفيذ تلك املحاول ��ة  ،اخلطة الأوىل-
و�ضع ��ت من قبل رفعت احلاج �سري وت�ضمنت قيام املدرعات
ال�صغ�ي�رة التابعة ل�شعبة الهند�س ��ة املوجودة يف منطقة ابي
غري ��ب باحت�ل�ال املراك ��ز املهم ��ة يف بغ ��داد  ،فيما تق ��وم قوة
اخرى م ��ن املدرعات مبحا�صرة املدعوي ��ن للحفلة واعتقالهم
 ،ث ��م اعالن الثورة من االذاع ��ة �إال �إن اعرتا�ض بع�ض اع�ضاء
اللجنة العليا على �صعوبة تنفيذها ل�صعوبة حترك املدرعات
يف امل�س ��اء  ،فيما و�ضعت اخلطة الثانية م ��ن قبل العقيد عبد
الغن ��ي ال ��راوي  ،وت�ضمنت قيام ع ��دد من ال�ضب ��اط االحرار
بعملي ��ة فدائي ��ة لقت ��ل عبد االل ��ه ون ��وري ال�سعي ��د بوا�سطة
اال�سلح ��ة اخلفيف ��ة ( الغ ��دارات ) يف احلفل ��ة  ،واعتقال امللك
في�ص ��ل الثاين  ،ثم تق ��وم القطعات االخ ��رى باحتالل املراكز
املهمة يف بغ ��داد واعالن الثورة  ،لكن �سفر عبد االله ونوري
ال�سعيد اىل خارج العراق حال دون تنفيذ تلك اخلطة .
 -8املحاولة الثامنة –  22حزيران 1958م -:
ت�ضمن ��ت املحاول ��ة الثامن ��ة قيام الل ��واء التا�س ��ع ع�شر الذي
كان بام ��رة عبد الكرمي قا�س ��م يف مع�سكر املن�صور  ،واللواء
الع�شري ��ن الذي كان يف مع�سكر جل ��والء اجراء م�سرية ليلية
تدريبي ��ة يف بغ ��داد  ،ثم يدخ�ل�ان يف اخلف ��اء يف منطقة ابو
ج�س ��رة واب ��و �صيدا قبل طل ��وع ال�شم�س  ،ث ��م يدخالن بغداد
لل�سيط ��رة عليه ��ا  ،ولكن ت�س ��رب اال�شاع ��ات واالقاويل حول
الغر�ض احلقيقي لتلك امل�سرية الليلية حال دون تنفيذها
وو�ص ��ول الإ�شاعات �إىل املراجع العليا  ،مما دفع عبد الكرمي
قا�س ��م اىل جع ��ل امل�سرية نه ��ار ًا يف اليوم الث ��اين  ،ثم اعادة
الل ��واء التا�س ��ع ع�ش ��ر والل ��واء الع�ش ��رون اىل مقريهم ��ا يف
مع�سك ��ري املن�ص ��ور وجلوالء،للحيلول ��ة دون توجه الأنظار
�صوب تلك املحاولة .
عن رسالة
( ظاهرة االغتياالت السياسية في العراق الملكي )
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(الخاتون) المس بيل وعرش فيصل االول

انتهى مؤتمر القاهرة في ٢٥اذار
 ، ١٩٢١وأعلن تشرشل أمام البرلمان
اإلنجليزي أن المؤتمر قد حقق آل
أهدافه المرجوة فيما يتصل بالعراق،
فستنخفض القوات البريطانية
من  ٣٣إلى  ٢٣فرقة ،وأن التكلفة
ستنخفض العام األول  ٥ماليين
جنيها استرلينيا ،وفي العام الثاني ١٢
مليونا.

جاسم الوصيف
يف طري ��ق عودته ��ا �إىل بغداد،اخ ��ذت اخلات ��ون تفكر يف
التحدي ال ��ذي عليها �أن تواجهه لإقام ��ة العر�ش الفي�صلي
يف الع ��راق .فم ��ن جه ��ة ،يج ��ب عليه ��ا �إقن ��اع العراقي�ي�ن
ب� ��أن في�ص ��ل ه ��و املر�ش ��ح الأف�ض ��ل والوحيد .وم ��ن جهة
ثاني ��ة ،يج ��ب �أن تتجن ��ب �أن يظه ��ر املل ��ك اجلدي ��د �آدمية
يف ي ��د الإجنلي ��ز .وكان �أكرث م ��ا تخ�ش ��اه �أن ي�أتي في�صل
�إىل الع ��راق وال يج ��د مِ ن العراقيني �س ��وى اخلذالن ،ومر
بخاطرها ما وقع جلده الأعلى احل�سني بن على يف كربالء
يف العا�ش ��ر م ��ن املحرم �سن ��ة  ٦١ه ومت ّن ��ت �أال تتكرر تلك
ال�سالف ��ة مع �سليله في�ص ��ل ،و�إ ّال ،ف�ستكون الطامة الكربى
لها ولل�سيا�سة الإجنليزية يف العراق.
بع ��د و�صوله ��ا �إىل بغ ��داد يف / ١٢ني�س ��ان  ،١٩٢١علمت
اخلاتون �أن وزير الداخلية ال�سيد طالب قد ا�ستغل غيابها
وبد�أ يف العمل من �أجل �أن يتوىل الأم َر نقيب بغداد ،راميا
بذل ��ك �إىل ال�سيطرة على ال�شيخ امل�سن ث ��م يتوىل ال�سلطة
م ��ن بعده ،وراح يحاول ا�ستمال ��ة �شيوخ القبائل ووجهاء
الع ��راق �إىل �صفه حتت �شع ��ار "الع ��راق للعراقيني" .ومل
تت�أخر اخلاتون يف التحرك ،ف�أر�سلت تقريرا �إىل كوك�س(
املندوب ال�سامي ) ذكرت فيه �أن ال�سيد طالب يحر�ض على
"اجلهاد" والثورة �ضد الإجنليز ،و�أنه قادر على عمل �أي
�ش ��يء من �أجل حتقيق �أهداف ��ه ،ولذلك ف�إنه من ال�ضروري
اتخ ��اذ �إجراء �سريع به ��ذا اخل�صو� ��ص .ويف نف�س اليوم
دع ��ت ال�سي ��دة كوك�س ال�سي ��د طالب واخلات ��ون �إىل حفل
ال�ش ��اي املعت ��اد ي ��وم ال�سب ��ت ،ومل يك ��ن حا�ض ��را زوجها
�سري بر�س ��ي كوك�س .و�ص ��ل ال�سيد طال ��ب يف الرابعة �إال
ربع ��ا ع�صرا ،ومكث حوايل ن�صف �ساع ��ة ،ثم ا�ست�أذن يف
االن�ص ��راف ،ف�صحبت ��ه اخلات ��ون مبت�سم ��ة �إىل �سيارت ��ه،
وودعت ��ه ثم عادت �إىل منزل كوك� ��س .وذهب ال�سيد طالب
ومل يعد �إ ّال بعد �أربع �سنوات ،ففي الطريق اعرت�ضته قوة
بريطاني ��ة واعتقلته ،وبعد يومني ُنفِي �إىل �سيالن .وبذلك
�أزيح ��ت عقب ��ة كبرية م ��ن طري ��ق اختيار في�ص ��ل ،وعلقت
اخلات ��ون على ذلك بقولها �إن ��ه "مل يرتفع وال �صوت واحد
�ض ��د �ضربة �آو�آ�س ،وعلى العك�س� ،شعر البلد كله بالراحة
ال�ستبع ��اد طال ��ب" .ولك ��ن ج ��اءت املعار�ض ��ة م ��ن حيث ال
حتت�س ��ب اخلات ��ون ،جاءت م ��ن �صديقه ��ا فيلب ��ي م�ساعد
كوك� ��س وم�ست�ش ��ار وزي ��ر الداخلي ��ة ،فق ��د اعرت� ��ض على
نفي ال�سيد طالب ،و�أظه ��ر معار�ضته ال�شديدة لقيام ملكية
يف الع ��راق حت ��ت والي ��ة في�صل ،وق ��دم ا�ستقالت ��ه .ولكن
كوك� ��س رف�ض اال�ستقالة م�ؤكدا لفيلبي �أن الربيطانيني لن
يفر�ضوا في�ص�ل�ا كملك ،و�أنه �أي كوك� ��س يحتاج �إليه(�إىل

فيلب ��ي) لإدارة وزارة الداخلية .ورغم هذا مل مت�ض ثالثة
�أ�شهر حتى عزل فيلب ��ي من من�صبه ب�سبب رف�ضه التعاون
م ��ع الإدارة الربيطاني ��ة م ��ن �أج ��ل الرتوي ��ج لفي�صل ،ومل
تك ��ن اخلاتون بطبيعة احل ��ال بريئة من �إبع ��اد فيلبي كما
�صرحت زوجه.
يف  ١٢حزي ��ران  ١٩٢١و�صلت برقية تفيد ب�أن في�صال يف
الطري ��ق �إىل الع ��راق ،وانتاب اخلاتون �شع ��ور بالراحة،
ولكن ��ه كان ممزوج ��ا بق ��در كب�ي�ر م ��ن القلق وال�ش ��ك فيما
ميكن �أن يح ��دث عندما ي�صل املوعود بالعر�ش �إىل بغداد.
فم ��ن جانب ،كانت تخ�شى �أن ت� ��ؤدي ال�سيا�سة الإجنليزية
الرامية �إىل و�ضع �أمري عربي على ر�أ�س بالد عانت طويال
م ��ن وط�أة ال�سيطرة الأجنبي ��ة �إىل تنامي الروح القومية،
و�إذا كان ��ت اخلات ��ون ال ت ��رى ب�أ�س ��ا م ��ن القب ��ول ب�شعور
قوم ��ي معت ��دل غري مع ��اد للأجنب ��ي ،ف�إنها كان ��ت تتخوّ ف
من �أن ي�ش� � ّكل ال�شعور القومي املت�صاع ��د تهديدا للوجود
الإجنلي ��زي يف العراق" :لدي يف �أعماق عقلي قناعة ب�أنه
ال يوج ��د �شعب يح ��ب �أن يك ��ون حمكوما من �آخ ��ر ب�شكل
دائ ��م� .إننا الآن نعمل عل ��ى ت�أجيج ال�شع ��ور القومي ،لكن
�أن ��ا دائما م�ستع ��دة للقبول بروح قومي ��ة ال تكون بدورها
معادي ��ة للأجنبي ،وذات �إمكانات متوا�ضعة على الر�سوخ
بق ��وة" .ومن جان ��ب �آخر ،كان ��ت تعلم �أنه م ��ن ال�صعوبة
�إقن ��اع العراقي�ي�ن بفي�صل يتج ��ه �إىل العر�ش حمموال على
�أكت ��اف الربيطانيني ،يف حني يكون م ��ن ال�سهولة القبول
ب ��ه ل ��و تقدم �صف ��وف العراقي�ي�ن وقاده ��م �إىل التحرر من
االحت�ل�ال الإجنلي ��زي ،فالأمر حقا يتطلب م ��ن اجلانبني:
الإجنلي ��ز وفي�ص ��ل ق ��درا هائ�ل�ا م ��ن احلنك ��ة وامله ��ارة
واملثاب ��رة�" :إن في�ص�ل�ا وهو يتق ��دم ونح ��ن �آخذين بيده
ل�صورة تقل �آث�ي�را يف ت�أثريها العاطفي من �صورته وهو
يق ��ود اجلهاد� .إنه ل ��ن يتزعم اجلهاد ،فهذا لي� ��س �أ�سلوبه،
ولك ��ن هل �سنق ��در �أن نفعمه باحليوي ��ة الكافية – دون �أن
نفع ��ل ذلك ــ علنا– لكي ينال امل ��رام يف �إقامة دولة عربية؟
�إن كل ه ��ذا �س ��وف يعتمد عل ��ى �شخ�صيته ،وعل ��ى الفطنة
التي �سيبديها �سري بر�سي بينما يكون قابعا يف الظل".
�أُ ْع ِل ��ن عن الو�ص ��ول الو�شيك لفي�صل يف "بغ ��داد تاميز"،
ال�صحيف ��ة احلكومي ��ة الت ��ي ت�ص ��در باللغ ��ة الإجنليزية،
و�أُع ��دت ال�س ��راي الرتكي ��ة لإقامت ��ه ،وعق ��د اجتم ��اع �ض ّم
 ٥٠٠م ��ن وجهاء بغداد ،اختري منه ��م وفد من� ٦٠شخ�صا،
م ��ن بينهم �صديق مقرب للخات ��ون ويعمل كجا�سو�س لها،
ال�ستقبال في�صل يف الب�ص ��رة .كما عينّ كوك�س م�ست�شاره
فيلبي مرافقا ر�سميا لفي�صل.
ويف ٢٣حزي ��ران علم ��ت اخلات ��ون بو�ص ��ول في�ص ��ل �إىل
الب�ص ��رة ،وكان ��ت اخلط ��ة �أن ي�سافر مبا�ش ��رة �إىل كربالء
والنج ��ف لي ؤ�ك ��د الأهمي ��ة الدينية ل�شخ�ص ��ه باعتباره من

ن�س ��ل الر�س ��ول ،ثم يتجه �شم ��اال �إىل بغ ��داد .وكان �صباح
الأربعاء  ٢٩حزيران موعد و�صول في�صل �إىل احلا�ضرة،
غ�ي�ر �أن برقي ��ة �أفادت ب� ��أن و�ص ��ول القط ��ار �سيت�أخر �إىل
منت�ص ��ف النه ��ار .ولأن يف هذا الوقت ي�شت ��د قيظ بغداد،
وبالت ��ايل �سيقل ع ��دد امل�ستقبل�ي�ن ،ف�إنهم �أر�سل ��وا لفي�صل
يطلب ��ون من ��ه �أن ي� ّؤخ ��ر و�صول ��ه �إىل ال�ساد�س ��ة م�س ��اء.
و أ�خ�ي�را و�ص ��ل في�ص ��ل ،و� ْأج � ِ�ري ل ��ه ا�ستقب ��ال ر�سم ��ي
بح�ضور �سري بر�سي كوك�س .وملح الأمري في�صل اخلاتون
�ضم ��ن امل�ستقبل�ي�ن ،فتقدم �إليه ��ا م�صافحا ،وه ��ذه تبادلت
مع ��ه كلم ��ات ترحي ��ب خمت�ص ��رة ،ث ��م توجّ ه ��ت لتح ��ادث
الرج ��ل العمالق الذي ج ��اء معه م�صاحبا� .إن ��ه م�ست�شاره
الإجنلي ��زي كيناه ��ان كرنوالي� ��س ،ال ��ذي كان يعم ��ل يف
املكت ��ب العرب ��ي بالقاه ��رة ،ثم مدي ��را ل ��ه ،وبعدها ممثال
للج�ن�رال اللنبي ل ��دى احلكوم ��ة العربي ��ة يف �سوريا ،ثم
خ ��رج م ��ن دم�شق بخروج في�ص ��ل وظل مالزما ل ��ه منذئذ.
�أخربه ��ا كرنوالي� ��س �أن ا�ستقب ��ال النا� ��س يف الب�صرة مل
يكن دافئا ،ويف الطريق �إىل بغداد كان اال�ستقبال يرتاوح
بني الف�ض ��ول ال�صامت والعداء الوا�ض ��ح .كما ذكر لها �أن
فيلبي مل يك ��ن ودودا مع الأمري ،فقد �أخربه �أن امل�س�ؤولني
الربيطاني�ي�ن لديه ��م تعليم ��ات ب� ��أن االنتخاب ��ات �ستكون

"حرة متاما" ،و�أنه �إذا اعتقد �أنه �سيك�سب �أ�صوات النا�س
اعتم ��ادا على �أنه مر�شح بريطانيا العظمى ،ف�إن احتماالت
جناح ��ه �ستكون �ضعيفة ،كما قال له �إن العراقيني يريدون
جمهورية و�أنه نف�سه (�أي فيلبي) ي�ؤيد ابن �سعود كرئي�س
له ��ذه اجلمهوري ��ة .وذك ��ر كرنوالي� ��س أ�ن ��ه ق ��د و�صل �إىل
م�سام ��ع في�ص ��ل وه ��و يف الطري ��ق �أن فيلب ��ي �ض ��ده و�أن
اخلاتون و�سري بر�سي كوك�س حمايدان ،ولهذا ف�إن الأمري
يريد �أن يعرف �إن كان �سري بر�سي يف �صفه ،و�إذا كان ذلك
�آذلك ،فلماذا يقف املوظفون الربيطانيون �ضده؟
�إذن مل يُ�ستقب ��ل في�ص ��ل ب� ��أذرع مفتوح ��ة ،وع ��ادت ذكرى
كرب�ل�اء تط ��ل بر�أ�سها وتثري خم ��اوف اخلات ��ون ،فعقدت
الع ��زم على معاجلة الأمر على وج ��ه ال�سرعة .ويف �صباح
الي ��وم الت ��ايل ،وقب ��ل �أن تذه ��ب �إىل مكتبه ��ا ،م� � ّرت على
ال�س ��راي وقابل ��ت في�ص�ل�ا ،ونقلت �إلي ��ه ر�سال ��ة اطمئنان
فحواها �أن �سري بر�سي كوك�س يقف معه متاما ،ون�صحته
ب�أن ��ه يج ��ب �أن يكون �صريح ��ا معه ،كما �أ�ش ��ارت عليه ب�أن
يرى نقيب بغداد ويحاول بقدر امل�ستطاع �أن ي�ستميله �إىل
النقيب يف بيته
�صفه .وبالفعل ،يف نف�س اليوم عاد في�ص ٌل
َ
ومتن ��ى ل ��ه ال�شفاء من الوعك ��ة التي �أملّت ب ��ه وحالت بينه
وب�ي�ن الذه ��اب �إىل املحطة ال�ستقبال ��ه .ومل حتقق الزيارة
�أ�آث ��ر من ك�سر اجلليد بني الرجل�ْي.نْ  .ومن جهتها ،مل تدخر
اخلات ��ون جهدا يف �إقناع النقي ��ب بالبيعة لفي�صل حتى مت
له ��ا ما رام ��ت �إليه .ففي يوم اخلمي� ��س  ٧متوز  ١٩٢١دعا
نقي ��ب بغداد في�صال للع�شاء وبايع ��ه ومن كان حا�ضرا من
م�ؤيديه.
وكان ��ت اخلط ��وة التالي ��ة الق�ضاء عل ��ى معار�ض ��ة زميلها
فيلبي ،والذي مل ي�ت�ردد يف عزله �سري بر�سي كوك�س على
م ��ا �سلف ذكره ،ويبدو �أن جرترود كانت وراء ذلك ح�سبما
كان يعتقد فيلبي نف�سه وزوجه� ،إذ قال لها" :يف هذه املرة
ك�سبت" ،فردّتْ عليه ب�أنها "مل تك�سب ،ولكن منْ تك�سب
ق ��د
ِ
دائما هي حكومة �صاحب اجلاللة".
وبع ��د �أ�سبوع�ي�ن � ْأج ��ري اال�ستفت ��اء على في�ص ��ل يف يوم
الأح ��د � ١٤أغ�سط�س�/آب  ، ١٩٢١وكان ��ت نتيجته ح�سبما
�أعلن �سري بر�سي كوك�س على ر�ؤو�س احلا�ضرين يف حفل
التن�صي ��ب على العر�ش ،الذي �أقيم �صباح يوم الثالثاء ٢٣
�أغ�سط� ��س من نف�س الع ��ام� ،أن في�صال اختري ملكا مبوافقة
 %٩٦م ��ن �أ�صوات العراقيني .ولي� ��س مب�ستغرب �أن ُت ْ�ش َتم
مبالغ ��ة وا�ضح ��ة يف نتيج ��ة اال�ستفتاء ،وعل ��ى �أية حال،
ف�إن نتيج ��ة اال�ستفتاء كانت حتقيقا فعلي ��ا لإرادة ال�سلطة
الربيطاني ��ة يف العراق ،ولعله ��ا �أي�ضا كانت مفتتح تاريخ
النِ�سب الت�سعينية يف املنطقة .
عن بحث
(لمحات تاريخية وشخصية من سيرة جرترود ِب ّل )
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حقائق في مصرع نوري السعيد

رسالة الدكتور أكرم فاضل تكشف بعض الحقيقة !
رفعة عبدالرزاق محمد

على كثرة الذين كتبوا عن مقتل نوري
السعيد عصر يوم  15تموز فما زال
الحادث يكتنفه الغموض ومازالت
تفاصيله موضع خالف بين الذين
كتبوا عن ثورة  14تموز  1958غير ان
احدا منهم لم يستطلع مكان الحادث
ميدانيا حسب علمي باستثناء المرحوم
الدكتور اكرم فاضل الذي فعل ذلك.
واتصل ببعض الذين وقعت الحادثة
في محلتهم وكتب بذلك رسالة طريفة
بعثها للمرحوم محمود العبطة اطلعت
عليها في االيام االخيرة

ويف حما�ض ��ر حماكم ��ة عائل ��ة اال�سرتب ��ادي ام ��ام
املجل�س الع ��رف الع�سكري تفا�صي ��ل اخرى وردت يف
اف ��ادة الذي ��ن رافقوا ن ��وري ال�سعي ��د اىل حتفه ..ويف
ه ��ذه النب ��ذة الق�صرية حاول ��ت التوفيق ب�ي�ن خمتلف
الرواي ��ات املن�ش ��ورة ح ��ول الق�ضية م ��ع ت�أكيدي على
ان (�شه ��ادة) االحي ��اء الباقني ممن له ��م �صلة باحلادث
ب�ش ��كل او ب�آخر من ال�ض ��رورات التاريخية التي يجب
االهتمام به ��ا ب�صورة جدية!..الثابت ان الرائد بهجت
�سعي ��د ،م ��ن ال�ضب ��اط االح ��رار كان مكلف ��ا �صباح يوم
 14مت ��وز  1958ان يتوج ��ه ب�سريت ��ه اىل بيت نوري
ال�سعي ��د يف منطق ��ة ك ��رادة م ��رمي واعتقال ��ه ،واحلق
ب ��ه املق ��دم و�صف ��ي طاهر الن ��ه �سب ��ق ان عم ��ل مرافقا
لل�سعيد وعلى معرفة جيدة ببيته ول�سبب غري معروف
متام ��ا متكن ن ��وري من اله ��رب يف ال�ساع ��ة اخلام�سة
والن�ص ��ف مبالب� ��س الن ��وم وا�ستقل قارب ��ا كان را�سيا
ق ��رب م�سن ��اة داره امل�شرف ��ة على النهر غ�ي�ر انه �شاهد
ع ��ددا من النا� ��س على ال�ضف ��ة املقابلة فع ��اد اىل منزل
الدكت ��ور �صال ��ح مه ��دي الب�ص ��ام القري ��ب م ��ن داره،
وم ��ن هن ��اك مت هروبه ع ��ن طريق و�ضع ��ه بال�صندوق
اخللف ��ي ل�سيارة مرت�ضى الب�ص ��ام (�شقيق �صالح) اىل
بي ��ت احلاج حمم ��ود اال�سرتب ��ادي يف الكاظمية.ويف
الي ��وم التايل وجد ن ��وري ال�سعيد ان خمب� ��أه يف بيت
اال�سرتاب ��ادي ا�صبح حمفوف ��ا باملخاطر بعد ان اجرت
ال�سلط ��ة تفتي�شا لل ��دور القريب ��ة مث ��ل دور عبداالمري
الب�صام وحمم ��د تقي ا�سد الله ور�ش ��دي اجللبي فقرر
اللجوء اىل مكان �آخر ،بعيدا عن الكاظمية اما ا نه �آثر
االختب ��اء يف دار ها�شم جعفر (�شقيق �ضياء جعفر) او
دار ال�شي ��خ حمم ��د العريب ��ي ،وكال الداري ��ن يف حملة
البتاوي�ي�ن فهذا ام ��ر الن�ستطي ��ع تف�س�ي�ره اال باعتبار
ذل ��ك حمطة و�سطي ��ة لالنتقال اىل حم ��ل �آخر رمبا كان
ال�سف ��ارة االمريكي ��ة يف العلوي ��ة.ويف ال�ساع ��ة 2,45
م ��ن بعد ظهر يوم  15متوز  1958غادر نوري ال�سعيد
بي ��ت اال�سرتابادي متنكرا بعب ��اءة ن�سائية و(بو�شية)
�س ��وداء و�ضعه ��ا على وجه ��ه ب�صحبة زوج ��ة حممود
اال�سرتابادي (بيبية بنت �سيد علي القطب) عمرها 85
عاما ومن �صديق ��ات ا�سرة نوري ال�سعيد منذ اكرث من
ثالث�ي�ن عاما ورافقتهما (زه ��رة حيدر) عمرها  82عاما
وتعمل خادم ��ة يف بيت اال�سرتابادي وا�ستقل اجلميع
�سيارة اال�سرة �شوفرلي ��ت �سوداء ،رقمها  1585بغداد
الت ��ي تع ��ود للحاج حمم ��ود اال�سرتاب ��ادي وعمره 80
عام ��ا وقاد ال�سيارة املدعو (كاظم علي زغري) عمره 22
عام ��ا ،يعمل �سائقا لال�سرة ،وقد �سارت ال�سيارة �سالكة
ال�ش ��ارع الرئي�س ��ي يف الكاظمي ��ة ثم طري ��ق العطيفية
فاجل�س ��ر احلديدي ف�شارع (غازي) ف�شارع ال�شيخ عمر
ف�ساحة الطريان ثم �ش ��ارع ال�سعدون ،ودخلت ال�شارع
املقابل ملدر�سة ال�شرطة والذي ي�ؤدي اىل �ساحة الن�صر
حتى وقفت بب ��اب دار ها�شم جعف ��ر (حما�ضر املجل�س
العريف).وال�صح ��ة ملا ذكرته اك�ث�ر الكتب من ان مظفر
بن حممود اال�سرتابادي هو ال ��ذي قاد ال�سيارة فالذي
قاده ��ا كان ال�سائ ��ق (كاظ ��م علي زغ�ي�ر) ودخل نوري
ال�سعي ��د وبيبي ��ة القطب وزهرة حي ��در اىل بيت ها�شم
جعف ��ر ،وبقوا نح ��و  10دقائ ��ق وخالل ه ��ذه الدقائق
خرج (عمر) ابن ها�شم جعفر وا�سرع اىل وزارة الدفاع
وقاب ��ل عبدالكرمي قا�سم واخربه مبكان نوري ال�سعيد
ويبدو ان ماقام به ابن ها�شم جعفر كان لدفع اية �شبهة
تدور ح ��ول ا�سرته التي كانت على �صلة ح�سنة با�سرة
ن ��وري ال�سعيد بع ��د حملة اعتقال رج ��ال العهد امللكي،

وم ��ا ان علم ال�سعي ��د بخروج ابن �صاح ��ب البيت ترك
مع مرافقيه املنزل وتوجه ��وا اىل بيت حممد العريبي
القري ��ب من املكان ويبدو انه ��م كانوا غري مت�أكدين من
مو�ض ��ع بيت العريبي ،ف�ساروا على امل ان يجدوا من
يدله ��م عليه.واالن ،لندع الدكت ��ور اكرم فا�ضل يتحدث
ع ��ن ا�ستطالع ��ه املي ��داين ب�صدد ذل ��ك ،فيق ��ول.....( :
توجهت اىل �ساح ��ة الن�صر جاعال �صيدلية الكندي عن
ي�س ��اري ووجل ��ت الزقاق امل�ؤدي اىل �س ��وق البتاويني
واهتديت اىل حان ��وت احلالق (�ستار) ح�سب ن�صيحة
اال�ست ��اذ انط ��وان قي�صر ال ��ذي ي�سك ��ن دارا قريبة من
احلادث �شاهدت عند احلالق رجال طويل القامة جال�سا
فقدم ��ت له نف�سي وق ��دم هو يل نف�سه ف ��اذا به املحامي
الدرك ��زيل ،فاخذ بي ��دي اىل زقاق �آخ ��ر يقاطع ال�سوق
واراين مو�ض ��ع مقت ��ل ن ��وري ال�سعي ��د ..ان نوري قد
اوغ ��ل يف ال�س ��وق جنوبا ثم انحرف �شم ��اال للو�صول
اىل دار حممد العريبي وحني عرفه اهل الدار او�صدوا
الباب بوجه ��ه ،ويظهر انه كان ي�ستق ��ل �سيارة �سوداء

م ��ع ال�سائ ��ق وبيبية زوج ��ة اال�سرتاب ��ادي واخلادمة،
فاجته ��وا بعدها اىل فرع اخر ين�صب يف ال�شارع العام
ال ��ذي ت�شغل ��ه حوانيت باع ��ة الفواك ��ه واخل�ضراوات
وق ��د ترجل هو وبيبية ويف ه ��ذه االثناء مرقت �سيارة
مع ��اون ال�شرطة وكادت ت�صدم نوري ال�سعيد فالت�صق
باجل ��دار ومل يلحظ املعاون �شيئا وكان على مقربة من
ذل ��ك املكان طفل عمره �ست �سنوات ترك دار اهله فاخذ
اب ��وه العري ��ف يف الق ��وة اجلوية بالبح ��ث عنه فوجد
امام ��ه �شبحني وملح رجلني عري�ض ��ي املنكبني يتحامل
عل ��ى نف�سه من التعب واحلر وكان ��ت ت�سري اىل جانبه
امر�أة بدا التع ��ب عليها كذلك ولكن العريف ر�أى برقعا
عل ��ى وجه احدهما ه ��و عبارة عن (خ ��اويل) ف�صحبه،
يف اف ��ادات املجل�س الع ��ريف كان نوري ال�سعيد يغطي
وجه ��ه ببو�شي ��ة �س ��وداء ..ف ��اذا ه ��و وجه ��ا لوجه مع
ن ��وري ال�سعي ��د ،اعتقد ان احدهم ��ا او كالهما جل�أ اىل
ال�شتائم،ث ��م حدث الذي حدث يف مقت ��ل ( البا�شا ) كما
هو معروف و�شائع بني النا�س ولهذا حديث اخر .
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كنت قد اجريت حديثا مع احد انجال صالح جبر الشخصية السياسية واالدارية الكبيرة في العهد الملكي ،
عند اعدادي الطروحة الدكتوراه عن عالقات القربى والمصاهرات ودورها في تاريخ العراق في العهد الملكي .
وقد افادني السيد احمد صالح جبر بالكثير من المعلومات والذكريات عن حياة ابيه الذي عرف بانه كان اداريا
حازما قبل ان يتولى منصبه الرفيع رئيسا للوزراء سنة . 1948

صالح جبر عندما كان متصرفا  ..طرائف وذكريات
د  .حميد حسون العكيلي

حتدث ال�سيد احمد �صالح جرب مبنتهى ال�صراحة فقال:
ول ��دت ع ��ام  ,1953وكان ��ت هنال ��ك عالق ��ة �صداقة بني
وال ��دي و�أ�سرة ال�شي ��خ عداي اجلري ��ان ,ال�سيما وانهم
�شيوخ ع�شرية البو�سلطان ,وله ��م مكانتهم االجتماعية
الكبرية ,وقد توثقت العالقة ب�شكل �أكرب بعد امل�صاهرة
الت ��ي حدث ��ت بينهما وذلك ب ��زواج والدي م ��ن والدتي
ف�ضيلة ابنة ال�شيخ عداي اجلريان عام .1943
كان له ��ذه امل�صاهرة دور كب�ي�ر يف �أن يتحول ابن خالة
والدت ��ي فريد علي غالب من حمامي ب�سيط �إىل قا�ض و
حمكمة التمييز وقد كان ��ت عالقتنا به قوية جد ًا ودائم ًا
ما يحدثنا عن مواقفه مع الوالد يف العهد امللكي ,ف�ض ًال
ع ��ن ذلك ,فقد ا�سهمت وال ��ذي يف تخلي�ص �أحد اخوايل
ال ��ذي دخل التوقي ��ف نتيجة حادث �س�ي�ر �أدى اىل وفاة
�شخ�ص ,لك ��ن تدخل والدتي قد �أ�سه ��م ب�إخراجه بكفالة
مالية ,مع دفع الدية الع�شائرية.
ومل يقت�ص ��ر �أثر والدتي على ذلك فق ��ط ,بل �أ�سهمت يف
�إي�صال خايل حمدان اجلريان �إىل النيابة يف �آخر دورة
برملانية بعد تدخلها ب�ش ��كل مبا�شر� ,إذ قامت مبنع اخي
�سعد من الرت�شيح ,على الرغم من دفعه الت�أمينات املالية
الت ��ي كان قدرها مئة دينار ,حتى ان ن ��وري ال�سعيد قد
التق ��ى �سعد وقال له "يا �سعد  ,حم ��دان باجيتك ف�ضيلة
مر�شحت ��ه ,ان ��ت �شل ��ون توكف امام ��ه ,ه�س ��ة تر�شحك
ل ��و تر�شح حم ��دان" ونتيج ��ة لذلك �ضح ��ك �سعد وذهب
وا�سرتجع ت�أميناته وان�سحب من الرت�شيح.
وم ��ا جت ��در الي ��ه الإ�ش ��ارة ,ان الو�ص ��ي عب ��د االل ��ه
كان يح�ت�رم والدت ��ي كث�ي�ر ًا ,حت ��ى عندم ��ا تت�ص ��ل به
يق ��ول له ��ا "�أمرك خ ��امن"  ,كونه ينظ ��ر لها ابن ��ة عائلة
كب�ي�رة لها ثقلها الع�شائري الوا�ض ��ح ,يكفي القول بهذا
ال�صدد,انني ول ��دت يف م�ست�شفى كمال ال�سامرائي بعد
زواج وال ��دي من والدت ��ي بع�شر �سن ��وات تقريب ًا ,وقد
زارين يف عيد ميالدي االول والثاين الو�صي عبد االله
والبا�ش ��ا نوري ال�سعيد ,وعند زيارته ��م ارادوا تقبيلي
يف وجه ��ي ,لك ��ن والدت ��ي ف�ضيل ��ة رف�ض ��ت لأين كن ��ت
علي م ��ن االمرا� ��ض ,ال�سيما
حدي ��ث ال ��والدة وتخ�شى ّ
وان الو�ص ��ي والبا�شا كانوا م ��ن الذين ي�شربون اخلمر
بكرثة ,لذلك قاموا بتقبيلي من يدي.
حتدث الأ�ستاذ احمد عن املدة التي ق�ضاها والده �صالح

ج�ب�ر مت�صرف ًا لكربالء املقد�سةفق ��ال :عندما كان والدي
مت�صرف� � ًا لكربالء و�صلته �أخبار تفيد ب�أن خزينة العتبة
العلوي ��ة وهي حتت االر�ض فيها نفائ�س وكنوز جاءتها
م ��ن ملوك وزعم ��اء العامل ,ا�ستدعى وال ��دي عمي عزيز
جرب وبع�ض اال�صدقاء املخل�ص�ي�ن وذهبوا اىل النجف
اال�ش ��رف ,وقاموا بحفر اخلزين ��ة و�إخراجها وجردها,
ثم قام ��وا بتغليفه ��ا بكونكريت مقفل حت ��ى ال ي�ستطيع
أ�ح ��د فتحها ,وو�ضعوه ��ا حتت املرق ��د ال�شريف ,وبقي
هذا االمر �سري ملدة طويلة .وقد حتدث عمي عزيز جرب
عن ه ��ذه النفائ� ��س وو�صفه ��ا ب�أنها كنوز م ��ن االملا�س,
ودرر خال�ص ��ة تبل ��غ قيمتها مليارات ال ��دوالرات .وبعد
�إكم ��ال العملي ��ة �أر�س ��ل وال ��دي ن�سخ ��ة من اجل ��رد �إىل
الدي ��وان امللك ��ي و أ�خ ��رى �إىل رئا�س ��ة ال ��وزراء ,وبعد
�سنني جاء نظام البع ��ث ,وب�سبب وجود املنافقني �سمع
�ص ��دام بذلك ,وقال يل زميل ��ي يف الكلية ا�سمه (جواد),

ب� ��أن ازالم نظ ��ام �ص ��دام جاءوا لي�ل ً�ا واقام ��وا ب�إخراج
الزائري ��ن م ��ن ال�ضري ��ح املقد� ��س ,و�أخ ��ذوا النفائ� ��س
الثمين ��ة الت ��ي تق ��در مبلي ��ارات ال ��دوالرات ,ومل يب ��ق
منه ��ا اال ا�شياء ب�سيطة ال قيم ��ة لها  .نالت هذه اخلطوة
ا�ستح�س ��ان مراجع الدي ��ن ,ال�سيما ال�سي ��د ابو احل�سن
اال�صفه ��اين ,الذي كانت تربط ��ه عالقة قوية مع الوالد,
وعن ��د مر�ض ��ه ار�سل ��ه وال ��دي اىل لندن لتلق ��ي العالج,
لك ��ن انت�شار مر�ض ال�سرطان انهى حياة ال�سيد املرجع,
وال�سي ��د حم�سن احلكي ��م الذي اثنى عل ��ى والدي وقال
ل ��ه " هذا عمل كبري عن ��د الله ,لقد قم ��ت بحماية خزينة
ام�ي�ر امل�ؤمنني وهذه منزلة كبرية ,وهي كفيلة ب�إدخالك
اجلن ��ة .والالف ��ت ان احم ��د �صالح جرب ق ��د حتفظ على
العبارة االخرية (كفيلة ب�إدخالك اجلنة) ,وقال اعتقد ان
فيها مبالغة وال تخرج من مرجع وزعيم طائفة حينها.
لي� ��س ذلك فق ��ط ,بل ُع ��رف عن ل ��واء كرب�ل�اء وجود ما

يع ��رف بحو� ��ض الكر(حو�ض للم ��اء) ,ي�ستخدم للغ�سل
والو�ض ��وء وغريها ,وعن ��د حفره يج ��ب ان ي�ستخدمه
�سيد ًا او ًال للتربك ,و�أحيان ًا يب�صق ال�سيد يف احلو�ض,
حت ��ى ي�ستم ��رون يف ا�ستخدام ��ه ت�ب�رك ًا ,وكان حينه ��ا
النج ��ف اال�ش ��رف ق�ضاء تابع اىل ل ��واء كربالء ,فعندما
�شاه ��د والدي (�صالح جرب) ه ��ذه الظاهرة اراد الق�ضاء
عليها ,لذلك ان�ش أ� م�شروع للماء ,لكن البع�ض رف�ض طمر
االحوا�ض ,الن فيها قد�سية ,االمر الذي دفع والدي اىل
ان يدخ ��ل البيوت متنكر ًا كبائع للملح ,ليكت�شف بنف�سه
البي ��وت التي ال زالت فيها هذه االحوا�ض ,وفع ًال متكن
من الق�ضاء على هذه الظاهرة .
ان�ش�أ والدي كورني�ش الب�صرة عندما كان مت�صرف ًا للواء
الب�صرة عام  ,1941وكانت ظروف ت�أ�سي�سه نا�شئة من
�سماعه �صياح قوي يف دائرة اللواء ,فنادى والدي على
مرافقه (لفت ��ة) وهو من اهايل الب�صرة ,لي�س�أله عن هذا
ال�ص ��راخ ,ف�أجابه ب�أن هنالك رج ��ل يريد مقابلتك ,وعند
دخوله على املت�صرف �صالح جرب قال له بيـك  ,انا عندما
ا�سري مع عائلتي �أم ��ام ال�سفارة الربيطانية ,كان هنالك
جمموعة م ��ن موظفي ال�سفارة جال�س�ي�ن يف حديقتها ,
وقد تعر�ضت من قبلهم لإهانة كبرية� ,أغ�ضب هذا الأمر
�صالح جرب كث�ي�ر ًا ,ف�أت�صل بالبلدي ��ة ب�صورة مبا�شرة,
و�أمره ��م بتجري ��ف احلديق ��ة ,ورفع العل ��م الربيطاين
منه ��ا ,وعندما و�صل ��ت الأخبار �إىل الو�ص ��ي عبد االله,
ات�ص ��ل باملت�صرف �صال ��ح جرب ,ف�أجاب ��ه االخري قائ ًال :
ان ��ا مت�صرف الب�صرة ,وهذه ار�ض عراقية ,وقد اهانوا
مواطن ًا عراقي� � ًا ,وجاء لي�ستغيث ب ��ي ,لذلك قمت بعمل
كورني� ��ش م ��كان احلديقة .وه ��و موج ��ود �إىل االن يف
مكانه.
يذك ��ر الأ�ستاذ �أحم ��د ,ان عمه ر�ضا ال ��ذي �شغل من�صب
قائمق ��ام ق�ض ��اء املحمودية يف العهد امللك ��ي ,كان طالب ًا
يف كلي ��ة احلقوق عام  ,1947وقد وج ��دوه متلب�س ًا يف
الغ�ش يف �أحد االمتحانات ,ف�أخرب الأ�ستاذ عميد الكلية,
الذي ات�صل ب ��دوره بـ (�صالح جرب) ليخربه بالأمر وما
ي�صنع� � ُه ,وعندم ��ا علم �صالح ج�ب�ر بخرب �شقيق ��ه �س�أل
عمي ��د الكلية هل انت مت�أكد من ان ��ه غ�ش يف االمتحان,
فكانت االجابة نعم بيك مت�أكد ,قال �صالح جرب يجب ان
ير�سب �شقيقي يف جميع املواد الدرا�سية ,و�إعادة العام
الدرا�س ��ي ,عقوب ��ة له ,عل ��ى الرغم من ان ��ه كان ب�إمكانه
اداء االمتح ��ان يف ال ��دور الث ��اين ,وهذا م ��ا حدث فع ًال
يف ذلك العام ,الأمر الذي �أدى �إىل حدوث خالف عائلي
بني عمي ر�ضا ووالدي ورف�ض دخول عمي ملنزلنا ,ومل
ي�ستقبله لعامني.
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ق���ل���ع���ة ال���ك���وت

هل أكتشفها ( طاونزند ) في حصار الكوت عام  1916؟
د  .رجوان فيصل الميالي
تقع ه ��ذه القلعة مبدينة الكوت عند �أنحن ��اءة النهر ال�شمالية
ال�شرقي ��ة بالقرب من مقربة االت ��راك يف الوقت احلا�ضر ومل
نكن لنعرف �شيء عن هذه القلعة لوال ح�صار الكوت و�أهتمام
اجل�ن�رال طاوزند ( جرنال بريطاين وقائد احلملة الع�سكرية
االنكليزي ��ة التي جاءت ع ��ام (1914م1333-هـ) اىل العراق
لأحت�ل�ال بغداد وط ��رد العثمانيني م ��ن الع ��راق و�أخري ًا وقع
�أ�س�ي�ر ًا بي ��د العثماني�ي�ن بع ��د ح�ص ��ار دام (� )3أ�شه ��ر بقلع ��ة
الكوت)به ��ذه القلعة وقادة جي�شه وذكرهم لها ب�أ�سهاب عندما
كتب ��وا مذكراتهم عن احلرب العاملي ��ة االوىل وح�صار الكوت
بعدئ ��ذ" .وي�صف هذه القلع ��ة طازوند قائ�ل� ًا "ب�أنها احل�صن
ال ��ذي ي�شبه التاج املبني من الطني واخل�شب وهو يف النقطة
الواقعة على اجلناح االمين على حافة النهر" .وعلى ما يبدو
�أن للقلع ��ة �أ�سم ��اء أ�خ ��رى عرف ��ت بها هي (قلع ��ة اخل�ضريي)
وبه ��ذا ال�ص ��دد يذك ��ر �صاحب كت ��اب تاريخ الك ��وت "�أن قلعة
اخل�ضريي تق ��ع عند �أنحن ��اءة النهر ال�شمالي ��ة ال�شرقية وقد
تك ��ون ه ��ي القلع ��ة التي و�صفه ��ا الرحال ��ة و�أن قلع ��ة الكوت
النعل ��م مكانه ��ا بال�ضبط رمبا �أعيد بناء ه ��ذه القلعة اجلديدة
�أكرث من مرة خالل هذه احلقبة الطويلة" .وبهذا ال�صدد يذكر
�أحد امل�ؤرخني ب�أن "االنكليز �أخلو يف بع�ض هجمات اجلنود
العثمانية قلعة اخل�ضريي امل�شهورة"
على ما يبدو �أن االنحناءة ال�شمالية ال�شرقية التي بقربها تقع

القلع ��ة كانت ت�سم ��ى �أنحناءة اخل�ض�ي�ري وبهذا اخل�صو�ص
يذكر �صاحب كتاب احلرب املهملة "قلعة اخل�ضريي تقع على
مي�ي�ن النهر بالقرب من انحن ��اءة اخل�ضريي وهذه القلعة من
دفاع ��ات الكوت املهمة" ومنها يتب�ي�ن �أن اخل�ضريي انحناءة
نهري ��ة وخ�صو�ص� � ًا اذا ماعرفن ��ا �أن �صاح ��ب كت ��اب احل ��رب
املهمل ��ة و�ضع خريط ��ة يبني انحناءة اخل�ض�ي�ري بالقرب من
القلعة وعلى �أ�سمها �سميت القلعة ويف اعتقادي �أن كل ما يف
االمر �أن الت�سمية تغريت من قلعة الكوت اىل قلعة اخل�ضريي
ذلك يف مرحلة من مراحل �أعادة بنائها او جتديدها تبع ًا لأ�سم
املكان الذي بنيت فيه لأن القلعتان م�شرتكتان يف نف�س املكان
وذل ��ك تبع ًا لأ�س ��م املتربع يف بن ��اء القلعة �أو ا�س ��م ال�شخ�ص
ولقب ��ه اخل�ض�ي�ري ي�صف ه ��ذه القلعة أ�ح ��د امل�ؤرخني فيقول
"قلع ��ة اخل�ضريي قلع ��ة حم�صنة"� .أما عن تاريخ بناء هذه
القلعة فق ��د ذكر العزاوي ب� ��أن "�سليمان با�ش ��ا اململوكي بنى
قلع ��ة الك ��وت �سن ��ة (1802م1217-ه� �ـ)" .كم ��ا ي�ش�ي�ر �أحد
امل�ؤرخ�ي�ن �أي�ض� � ًا ب�أن "�سليم ��ان با�شا قد بن ��ى قالع ًا يف كوت
االم ��ارة" كما يذك ��ر �صاحب تاري ��خ الكوت ب� ��أن قلعة الكوت
"بني ��ت هذه القلعة من الط�ي�ن �أول االمر والميكن �أن تبقى
ه ��ذه القلعة على حاله ��ا فالبد �أنها جتددت ع ��دة مرات" ومن
ه ��ذا يتبني ب�أن القلعة بنيت يف القرن ال�سابع ع�شر ومل يبقى
كما هي عند بناءها بل بنيت عدة مرات.
"القلع ��ة ذات �ش ��كل منح ��رف ذي �أ�ض�ل�اع م�ستقيم ��ة ويقع
مدخله ��ا الرئي�س ��ي على ال�ضل ��ع ال�شرقي وله ��ذه القلعة ثالثة
أ�ب ��راج ب ��رج غرب ��ي وب ��رج �شم ��ايل �شرق ��ي وب ��رج جنوب ��ي
وه ��ذا ال�ب�رج االخري �أتخذ كمق ��ر للكتيب ��ة الهند�سية وحفرت
داخ ��ل القلعة ( )3آ�ب ��ار للح�صول على املي ��اه الالزمة لل�شرب
واال�ستعم ��ال ويذكر اجل�ن�رال طاوزند �أن ه ��ذه القلعة كانت
ت�ستعم ��ل قبل يف حماربة االعراب و�أن ه ��ذه القلعة الت�صلح
�أال للح ��روب غري املنتظمة وعليه �أ�ستعملت املدافع الع�سكرية
يف ق�ص ��ف املواق ��ع الع�سكرية �أثرت ت�أثري ًا �سيئ� � ًا على القلعة
املذكورة مم ��ا �أ�ضطر اجلي�ش االنكلي ��زي اىل تقوية �أبراجها
وجدرانه ��ا وحتى يت�ص ��ور املرء �أنه ��ا من الق�ل�اع الع�سكرية
ال�ضخمة".
�أن القلع ��ة على ح�سب الروايات كان ��ت حماطة بخندق عميق
وعري� ��ض وبهذا اخل�صو� ��ص ويذكر برادون ب� ��أن "�أن جثث
القتل ��ى االتراك دفنت يف اخلندق ال ��ذي �أمام �أ�سوار القلعة".
كم ��ا �أن القلعة حماط ��ة ب�سور منيع وكبري ويع ��د هذا ال�سور
مبثابة ال�س ��ور اخلارجي للقلعة حيث يق ��ول امليجر �ساند�س
ب� ��أن "االتراك قد �أطلقوا على �س ��ور القلعة ( )6000طلقة من
ذخرية املدفعية بحيث كانت هذه اال�سوار كاجلبل منيعة �ضد
�ضرب ��ات املدفعية" .بينما ي�صف اجل�ن�رال باركر �أ�سوار هذه
القلع ��ة فيق ��ول "�أن �أ�س ��وار احل�صن الطيني ��ة كانت منيعة".
و أ�خ�ي�ر ًا "لق ��د ثقبت �أ�سوار احل�صن من ج ��راء ق�صف املدافع

الثقيل ��ة هو والربج ال�صغري يف هذ احل�صن وكان هذا الربج
كاجلوه ��رة يف ت ��اج القلع ��ة بحي ��ث كان ب ��ارز م ��ن م�ستوى
املن�ش� ��أت البقية ولهذا مت حفر خندق داخ ��ل جداره املخروق
واقيم فوقه مرتا�س م ��ن �صفائح احلديد املغلون بحيث تبعد
ال�صفيح ��ة ع ��ن االخ ��رى حوايل (ق ��دم واح ��د) اىل اخللف".
وبعده ��ا قام اجلرنال طاوزند "تقوية قلعة اخل�ضريي وبناء
خ ��ط دفاع ��ي �أول يف القلع ��ة املذكورة وو�ضع خ ��ط منعات"
م ��ن خالل املخط ��ط الذي و�ضع للقلعة من قب ��ل كل من امليجر
�ساند� ��س واجل�ن�رال بارك ��ر واملهند� ��س موب ��ريل تب�ي�ن ب�أن
للقلع ��ة (� )3أب ��راج فال�ب�رج يف الرك ��ن ال�شرق ��ي للقلعة يكون
مرب ��ع ال�شكل �أما الربج الذي يتو�سط ال�ضلع ال�شمايل في�أخذ
�ش ��كل خمتلف اال�ضالع وهو برج كبري احلجم وعلى ما يبدو
�أنه خمتلف قلي�ل� ًا باالبعاد والربج يف ال�ضل ��ع الغربي يكون
م�ستطي ��ل ال�ش ��كل وهو اكرب م ��ن الربج�ي�ن ال�سابقني ببع�ض
القيا�س ��ات القليلة وعلى ما يبدو �أن هذه االبراج كانت مبنية
م ��ن اخل�ش ��ب والط�ي�ن حي ��ث يق ��ول اجل�ن�رال طاوزن ��د بهذا
اخل�صو� ��ص "�أنني مرغ ��م على و�ضع ه ��ذا احل�صن املخت�ص
باحل ��روب غ�ي�ر املنتظم ��ة واالب ��راج (احل�ص ��ون اخل�شبية)
يف حميط ��ي اخلارج ��ي وق ��ال "�أن ال ��ذي يحبه ال ��رب ميوت
بعنف ��وان �شباب ��ه" فليت الله �أح ��ب ال�ضابط ال ��ذي �أن�ش أ� هذا
احل�ص ��ن وه ��ذه االب ��راج فق ��د �أقت�ض ��ى االم ��ر �أن �أه ��دم هذه
االبراج امل�شهورة على جناح ال�سرعة لأنها كانت خري و�سيلة
يقدر به ��ا العدو امل�سافات ملدافعه الثقيل ��ة" .ومما �سبق ذكره
ن�ستنتج �أن القلعة كانت مدعمة ب�أبراج كبرية جد ًا وم�شهورة
وذو ت�صميم جميل كذلك نرى طاوزند كم يتح�سر امل ًا ويتلوع
عندم ��ا يقرر �أن ��ه �سوف يهدم االب ��راج مما ال�شك في ��ه �أن هذا

حجم االبراج الكبري ناجت من �أن االبراج مبنية من طابقني.
وللقلعة ( )3مداخل تتوزع عل ��ى طول ال�ضلع ال�شرقي وهذه
املداخ ��ل ح�سب املخطط ال ��ذي و�ضعه موب ��ريل ويعلق عليه
فيق ��ول "للقلع ��ة ( )3مداخل م ��ن جهة ال�ضلع املط ��ل على نهر
دجل ��ة" وعل ��ى ما يب ��دو �أن هذه املداخ ��ل ذات �أبع ��اد موحدة
وه ��ي مت�شابه ��ة بال�ش ��كل والب ��د �أن ن�شري ب� ��أن القلع ��ة نالت
ن�صي ��ب وافر من االهتم ��ام من قبل اجلي� ��ش االنكليزي الذي
حت�صن بها.
كم ��ا �أن القلعة حتت ��وي بداخلها عل ��ى (� )3آبار ملي ��اه ال�شرب
واال�ستعمال وهذا يدل على كرب حجم القلعة وقوة ح�صانتها
وع ��دد املقاتلني املوجودين فيها والتوج ��د قلعة و�صلت الينا
حتت ��وي عل ��ى (� )3آب ��ار �س ��وى قلعة الك ��وت .ف�ض�ل� ًا عن �أن
القلع ��ة حتت ��وي على وح ��دات عماري ��ة كثرية وه ��ذا وا�ضح
يف املخطط ��ات التي و�ضعت لها فيق ��ول امليجر �ساند�س وفق ًا
للمخطط الذي الذي و�ضعه ب�أن "القلعة حتتوي على خمازن
للأعت ��دة والذخ�ي�رة" .كما �أن القلعة الب ��د �أن تكون من �ضمن
وحداتها العمارية �أبنية �سكنية داخلية وهذا فع ًال ما ورد يف
�أح ��د امل�صادر حيث ذكر ب�أن "املدفعي ��ة الرتكية �أ�ستطاعت �أن
ت�صيب البيت الذي ي�سكن به اجلرنال طاوزند داخل القلعة".
كما تت�ضمن القلعة وح ��دات عمارية �أخرى فقال موبريل ب�أن
"يف القلع ��ة وح ��دة طبي ��ة تقع يف اجله ��ة لغربية من داخل
القلعة" وه ��ذا وا�ضح يف املخطط ال ��ذي و�ضعه للقلعة حيث
يظه ��ر مكان الوحدة الطبية يف ال�ضلع الغربي للقلعة بالقرب
من الربج الغربي وهذا ما �أكده باركر يف خمططه.
عن رسالة (القالع في وسط وجنوب العراق)
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محاولة لتجارة الكتب في أوائل القرن الماضي

الشيخ علي الشرقي
توج ��د يف النجف كثري من االثار االدبية املمتازة لو تعاطينا
طبعها ون�شرها ل�صادفت رواجا وعادت بارباح  .وقد وجدت
الفك ��رة �صائبة ولكن ال بد من �شرك ��ة مقاومة « :االجتهاد يف
ايج ��اد املال لذلك العمل فعقدنا �شركة عنوانها واح�ضرنا عدة
دواوي ��ن وكتب قيم ��ة ووزعنا العمل للقيام مب ��ا نرى طبعه .
ف ��كان عل ��ي ورفيق يل القي ��ام بطبع دي ��وان الطباطبائي احد
�شع ��راء النجف فا�شرتين ��اه من اهله ورتبن ��اه وبعد ت�شذيبه
عر�ضن ��اه على �صاحب مطبع ��ة كان من معارفن ��ا فقدر الكلفة
ب�سبع�ي�ن لرية ذهبية وتعهد هو بت�صري ��ف ما قيمته ع�شرون
ل�ي�رة ذهبي ��ة وطلب منا تق ��دمي خم�سني لرية فق ��ط ولكن انى
للمفالي�س ذلك املبلغ .وبع ��د تقليب وجوه الراي اهتدينا اىل
رفي ��ق لنا ميلك دويرة ل�سكناه وفاو�ضن ��اه على رهن دويرته
عند بع�ض النفعيني بخم�سني لرية ملدة �سنة وخالل هذه املدة
يت ��م الطبع ويعر�ض الدي ��وان بال�سوق في ��در باخلري العميم
ونف ��ك الرهن وخ�ص�صنا لذلك الرفي ��ق ح�صة من الربح وكان
الرفي ��ق غاي ��ة يف االع�س ��ار فاغ ��راه احللم الذهب ��ي وه�ش له
ولكن ��ه ت ��ردد خوفا على ان يف�ش ��ل احللم ويغل ��ق الرهن على
دويرته وبالغنا يف اقناعه فقال اين اذهب ال�ستخري.
واخل�ي�رة نوع من الدعاء والرج ��اء اىل الله ان ير�شد احلائر
عندم ��ا مل يجد م ��ن ي�ست�ش�ي�ره واال فاال�ست�ش ��ارة قبلها وهي
قدمي ��ة اال�ستعم ��ال كما وانه ��ا ان ��واع عديدة واملق�ص ��ود بها
زحزح ��ة امل ��رء عن حريت ��ه ولكن بع� ��ض النا� ��س اخرجها عن
مو�ضعه ��ا وكان يف مث ��ل الو�سوا� ��س ال يتح ��رك اال بخ�ي�رة
ويعتق ��د ان للخرية �سرا من اال�سرار ومن ه�ؤالء جار لنا كان
م ��ن عادت ��ه ان ي�سمر خ ��ارج بيته كل ليل ��ة ويف ليلة من ليايل
ال�صي ��ف القائ� ��ض يع ��ود من �سهرت ��ه ويجد االهل ق ��د اخذوا
م�ضاجعه ��م فاره�ي�ن فوق �سط ��ح دارهم ي�ستن�شق ��ون الن�سيم
الع ��ذي ويناج ��ون دراري ال�سم ��اء الالمع ��ة ومل ��ا كان جارن ��ا
م ��ن اولئ ��ك الذين يتعاط ��ون يف اخلرية لكل �ش ��يء رجع اىل
م�سبحت ��ه ي�ست�شريها اينام عل ��ى ال�سطح فال توافق اينام يف
ال�سرداب فال توافق  ،وهو يزداد اعتقادا ان للخرية �سر ًا ومل
يب ��ق يف البي ��ت اال مرفق املطبخ وق ��د وافق ��ت ال�سبحة عليه
فين ��ام فيه وهناك نفق يخزن فيه احلطب وبينما هو يغط يف
نوم ��ه اذ تل�سعه عقرب يف قدمه وم ��ن �شدة جزعه يرف�س باب
النفق فيقع �ساقطا فيه وي�صيبه عود من احلطب فيقلع احدى
عيني ��ه ويع ��ج بال�صراخ فينتب ��ه االهل مذعوري ��ن ويفت�شون
علي ��ه وال يجدونه وعل ��ى هدى �صوته يقف ��ون عليه وميلكهم
العجب كيف جاء كيف اتفق له هذا فيخرج وهو يعالج و لكنه

�أعور .و�صادف ان ي�صحب قافلة يتعر�ض لها الذعار من
الب ��دو في�سلبونه ��ا والب ��دو يت�ش�أم ��ون من االع ��ور فيرتكون
�صاحبنا وال يتقدمون اىل �سلبه .و�سرعان ما ي�أتي اهله فرحا
قائ�ل�ا �سبحان الله هذا ه ��و �سر اخلرية التي اوجبت اعواري
 .وملا ذهب �صاحبنا الآخر اىل اخلرية قلت لرفيقي اخ�شى ان
يك ��ون يومنا مث ��ل يوم جارنا يف االم� ��س وحينئذ يذهب �سر
اخل�ي�رة بعملنا كله ولكن �سرعان ما ك ��ذب ظني وجاء الرجل
مب�ش ��را مبوافق ��ة اخلرية وب ��كل �سرع ��ة و�ضعنا ال ��دار رهنا
او بعناه ��ا بيع الوفاء مل ��دة �سنة واح ��دة واذا مل ن�سدد البدل
ت�صب ��ح مل ��كا للمرتهن ودفعن ��ا الدارهم اىل �صاح ��ب املطبعة
وكان حمل ��ه يف لبنان وبعد مرور �شهرين �أجنز طبع الديوان
وا�ستلمن ��ا من ��ه 200ن�سخ ��ة وكان املطب ��وع  1500ن�سخ ��ة
وبينم ��ا نح ��ن مغمورين باالم ��ال واذا بالدني ��ا تخور ومتور
بالنب�أ املزعج وهو اغتيال االر�شيدوق ويل عهد النم�سا وعلى
االثر اعلنت احل ��رب العامة االوىل واعلن العثمانيون النفري
الع ��ام فارجت الع ��راق وارتبكت ا�سواق ��ه وتقطعت �سبله واذا
الديوان ال ي�ساوي نقريا وم ��رت �أهلة ال�سنة �سراعا واالمور
ت ��زداد �س ��وءا ويف ذات ي ��وم كان �صاح ��ب ال ��دار اىل جنب ��ي
وه ��و بحالة كا�سف ��ة اذ مل يبق من اجل الره ��ن اال �شهر واحد
نظ ��رت اليه فامتلأت �ضيم ��ا ومل امتالك دون ان افر اىل بيتي
زاهقا ومل ا�ستطع النوم تلك الليلة وبقيت امتلمل على ح�سك
امل�ضج ��ع واهل ��ي يعرف ��ون ما ب ��ي في�شفقون عل ��ي وي�صادف
ان يك ��ون وباء اجلدري يومذاك منت�ش ��را يف النجف والخي
طف ��ل ا�صي ��ب ب ��ه ويف منت�ص ��ف اللي ��ل ت�ستيقظ ام ��ه وتريد
ا�شع ��ال ال�سراج لتفقد حالة ابنها ومت ��د يدها اىل الرف الخذ
علب ��ة الثق ��اب ولكنه ��ا ت�ض ��ع يدها على عق ��رب هن ��اك فتل�سع
كفها وتن�شج وتولول م ��ن االمل ولكن بتكتم حتى ال تزعجني
واح�س بان �شيئا قد حدث وملا ا�ستطلعت اخلرب ايقظت طفلة
لها وقلت اذهبي اىل جارتنا جللب ثقابة فذهبت الطفلة وكان
للجارة ابن جمدور اي�ضا وقد ثقل مر�ضه وملا ح�س�ست الطفلة
امه ا�ستيقظت مرعوبة وتعهدت طفلها واذا به قد مات فعجت
�صائحة نائحة وخاف ��ت الطفلة فرجعت اىل بيتها راك�ضة يف
حلك الليل وكان يف طريقها دهليز لدارنا مل حت�سب املذعورة
ح�ساب ��ه فعرثت و�سقطت مكبوب ��ة على وجهها وهي يف رعب
�شديد واذا انا بني مل�سوعة ومذعورة ونائحة.
ويف ال�صباح دخل علي الدار احد اقاربي قائال ان ال�سيد ر�ضا
احلكي ��م وهو من فقراء �سدنة امل�شهد العلوي يطلب ح�ضورك
يف داره لتق ��ف على كومة اوراق قدمية هي بقية تركة علمية
و�أدبية الهله االول�ي�ن ع�سى ان ت�ستخرج منها كتابا في�ستفيد
ه ��و بثمنه وت�ستفيد انت باالطالع عليه .فقلت اذهب للت�سلية
ووجدت ال�سيد ر�ضا يف خربة ي�سميها دارا ويف احلال و�ضع
بني يدي اكواما م ��ن االوراق وكراردي�س من الكتب املف�سخة
وعليها من االو�ساخ ا�شياء وا�شياء.
فح�صته ��ا �ساعات عدي ��دة فاخرجت منها ثماني ��ة كتب نفي�سة
ج ��دا وقل ��ت ل ��ه ه ��ذا م ��ا ميكنن ��ي ان ا�ستخرج ��ه م ��ن ه ��ذه
االك ��وام ف�شك ��رين وعر�ض عل ��ي �شراءها و�س�أل ��ت عن الثمن
فق ��ال كل كتاب بل�ي�رة ذهبية وكان ال يعرف �شيئ ��ا عن نفا�سة
مو�ضوعاته ��ا وال ع ��ن قيمته ��ا العلمية واالثري ��ة .فقلت واين
يوج ��د هذا الثمن الباهظ وق ��د حلقت بالنقد عنقا فامتنع علي
متظاهرا ولكني » جميدي « مغرب انا ادفع عن كل كتاب .
تظاه ��رت اي�ضا برتك الكتب ونف�ض ��ت يدي وخرجت فتبعني
ابن ��ه خمربا مبوافقة ابيه على الثمن فرجعت وحملت وولده
الكت ��ب قائال �سيع ��ود ابنك بالثم ��ن وجئت البي ��ت وانا حائر
بالثم ��ن جل� ��أت اىل ام ��ي قائال اين ع�ث�رت على كن ��ز مفتاحه
ثماني ��ة جميدي ��ات دبريها يا �أم فا�ستب�ش ��رت وذهبت اىل جا ا
رتها ودبرت املبلغ من هذه ومن تلك فدفعته اىل الولد وجئت
رفيقي قائال ومب�شرا انا خرجنا من يف علم جوارح » البيزرة
« امل� ��أزق واحلمد لله  ،وحدثته عن اللقطة وهي كتاب الطيور
وطبه ��ا مث ��ل البيطرة التي ه ��ي يف علم ج ��وارح احليوانات
وطبه ��ا وه ��و خمطوط ن ��ادر مرتجم م ��ن اليوناني ��ة للخليفة
امل�أم ��ون العبا�سي وكتاب البن �سكره وجزءان من تذكرة ابن
حمدون وكتاب ال�صحاح ال�سكردان للجوهري وعليه ايجازه
بخ ��ط اجلوهري وغري ذلك من االثار فا�ستب�شر الرفيق وكان

كله �شوق للوق ��وف على الغنيمة فاتينا الدار وبعد ان ت�صفح
الكتب ا�صر ان ي�صحب كتاب البيزرة ليطلع عليه .
ويف الي ��وم الثاين فكرنا يف البيع ولك ��ن امل�شرتي يف بغداد
ويف بغ ��داد فق ��ط يبذل ب ��ازاء ه ��ذه النفائ�س وم ��ن امل�شكوك
احل�ص ��ول علي ��ه حتى يف بغ ��داد ل�شدة ال�ضائق ��ة االقت�صادية
وقل ��ة النقد .وبعد التفكري تذكرنا وجود قن�صل لدولة اجنبية
يف كربالء وهو من �صرع ��ى الكتب القدمية وكان له �سكرتري
يق ��ال له املن�ش ��ي كان يف النجف فطلبنا الي ��ه تعريف �صاحبه
عم ��ا عندنا واذا له رغب ��ة حملنا اليه الكت ��ب ويعرف �صاحبه
ف ��كان اجلواب الرتحيب وعزمنا عل ��ى ال�شخو�ص ولكن كيف
التدب�ي�ر لنفق ��ات ال�سف ��ر ونح ��ن ال منل ��ك �شروى نق�ي�ر فقلت
ل�صاحب ��ي ه ��ذه نوبتك ج ��رب ن�صيبك وكان ا�ش ��د مني امالقا
وبع ��د حي�ص وبي�ص دبر جميديا واح ��دا واملجيدي م�سكوك
ف�ضي ينق�ص قليال عن خم�س اللرية الذهبية العثمانية.
اعطين ��ا م ��ن ف ��رط املجيدي ما يق ��ارب الدرهمني مل ��ن كان يف
دار الرفي ��ق الن اهل ال ��دار كانوا يف بغ ��داد ،واكرتينا ثالثة
من احلمري ت�ألف ��ت منها القافلة التجاري ��ة املهمة وبقي عندنا
درهم ��ان فركبنا حمارين وحمل الثال ��ث الكتب وكان الطريق
يقط ��ع يف ثالثة اي ��ام وليلت�ي�ن االوىل يف امل�صلى وهو منزل
اىل النجف اقرب والليل ��ة الثانية يف النخيلة وهو منزل اىل
كرب�ل�اء اقرب ويف �صحوة الي ��وم الثالث يكون الو�صول اىل
كربالء...
عن كتاب ( االحالم ) وهو مذكرات الشرقي

في مثل هذه االيام من عام 1937

هدم الباب الشرقي وإنش��اء حديقة ( األمة )
سالم االلوسي
كان الجانب الشرقي من بغداد في العصر العباسي  ،محاطا
بسور منيع يضم أربعة أبواب  .ومن المؤسف أن اليبقى من
هذا السور التأريخي اال الباب الوسطاني  ،فقد نسف األتراك باب
الطلسم عند خروجهم من بغداد سنة  . 1917وفي عام 1923
هدم باب المعظم  .وفي يوم  13مايس من عام  1937هدم
الباب الشرقي لتحرم بغداد من أثر عباسي فريد .

كان اخلليفةالعبا�سي امل�ستظهر بالله قد �شرع ب�إن�شاء �سور
لبغ ��داد ال�شرقي ��ة وذل ��ك يف �سنة  488ه� �ـ (1095م) واكمل
بن ��اءه اخلليف ��ة امل�سرت�ش ��د .ومب ��رور الزم ��ن �أ�صابت هذا
ال�سور ع� �دّة تخريبات ثم جدّده اخلليفة النا�صر لدين الله.
وقد جعل ل�سور بغداد ال�شرقية �أربعة ابواب هي :
باب ال�سلطان – �أي باب املعظم لأنه ي�ؤدي اىل مرقد الإمام
االعظم �أبي حنيفة 2- ،الباب الو�سطاين وكان يعرف بباب
الظفري ��ة 3- ،باب احللب ��ة – باب �سباقات اخليل – وعرف
بب ��اب الطل�س ��م 4- ،ثم باب كل ��واذا – �أو ب ��اب الب�صلية �أي
الب ��اب ال�شرق ��ي يف الع�ص ��ور الأخ�ي�رة وق ��د ع ��زز ال�سور
بع ��دد من الأبراج ب�ي�ن الأبواب الأربعة ،حي ��ث �أقيمت على
ع�شرة من هذه الأبراج مدافع �ضخمة للدفاع عن املدينة يف
اواخ ��ر العهد العثماين .وهناك ب ��اب خام�س ّ
يطل على نهر
دجل ��ة يعرف بـ(باب اجل�سر – �أو ب ��اب ال�شط ويف الرتكية
(�صوقاب ��ي) ومو�ضعه �شمايل املدر�س ��ة امل�ستن�صرية ذكره
الرحالة (تافرنيه) عام .1676
وم ��ن امل�ؤ�س ��ف أ�ن ��ه مل يب ��ق يف الوق ��ت احلا�ضر م ��ن هذه
االب ��واب الأربعة �إ ّال الب ��اب الو�سطاين ال ��ذي �سبق لدائرة
الآث ��ار القدمي ��ة ع ��ام � 1936أن قام ��ت برتميم ��ه و�صيانته
وجعلت ��ه متحف� � ًا للأ�سلح ��ة� ،أم ��ا ب ��اب الطل�سم ،فق ��د ن�سفه
اجلي� ��ش العثماين ليل ��ة 1917 11-3-عن ��د دخول اجلي�ش
الربيط ��اين م ��ن الذخائر املخزون ��ة يف ب ��اب الطل�سم ،وقد
�أ�س ��ف �أهل بغ ��داد على تدمري ه ��ذا الأث ��ر التاريخي ورثاه
ع ��دد م ��ن ال�شعراء� .أما باب كل ��واذا – اي الباب ال�شرقي –
فقد هدمته �أمان ��ة العا�صمة يوم االثنني  .13-5-1937كما
رواها الأ�ستاذ يعقوب �سركي�س.

وعندما احتل الربيطاني ��ون بغداد يف � 11آذار �سنة 1917
اتخ ��ذوا من ب ��اب كل ��واذى كني�سة له ��م – بع ��د ترميمها –
با�س ��م كني�سة �سنت ج ��ورج )church of saint George
و�سميت كذل ��ك بالكني�س ��ة االنكليكاني ��ة ،وكني�سة احلامية
الربيطاني ��ة) وعندم ��ا توفي ��ت امل�ست�شرق ��ة الربيطاني ��ة –
غرت ��رود لوثي ��ان بي ��ل – اي امل� ��س بي ��ل ()miss bellc.l
�صي ��ف ع ��ام � 1926أقيم لها قدّا�س يف ه ��ذه الكني�سة ومنها
�شيعت لتدفن يف املقربة االنكليزية يف الباب ال�شرقي.
 - 3ويف القرون الأربعة املا�ضية زار بغداد عدد من الرحالة
الأجانب ودوّ نوا م�شاهداتهم عن �أحوالها وو�صفوا ال�سور
والأب ��واب �أو جاءت االبواب با�سمائه ��ا الرتكية العثمانية
خا�ص ��ة باب كلواذى مثل قره ل ��غ ،قارويغ قابي ،قرة �أو لو
ق�..إلخ.

مدحت باشا وباب كلواذا
)1872 - 1868

وعندم ��ا توىل امل�صلح الكب�ي�ر مدحت با�شا والية بغداد قام
ب�إ�صالح ��ات كبرية منه ��ا ان�ش ��اء م�صانع ،فقد ان�ش� � أ� معم ًال
لدباغة اجلل ��ود خا�ص ًا ب�صن ��ع الل ��وازم الع�سكرية للجنود
كالأحذي ��ة واحلقائ ��ب واحتياجاته ��م ولوازمه ��م احلربية،
فق ��ام ب�إ�ص�ل�اح وترميم باب كل ��واذا وجعل ��ه (الدباغخانه)
وقد ظه ��ر ا�س ��م (الدباغخانه) يف عدد م ��ن اخلرائط ل�سور
بغ ��داد ال�شرقي ��ة .وع ��ن موق ��ع الدبخان ��ة ج ��اء يف تاري ��خ
الع ��راق بني احتاللني نق ًال عن جريدة الزوراء ال�صادرة يف
 26رم�ض ��ان – 1334ه� �ـ مايلي :فتحت ج ��ادة خليل با�شا(خلي ��ل با�شا �سي) بعر� ��ض  16م ويف مدة وجيزة وتبتدئ
من الدبخانة الع�سكرية اىل باب االعظمية وجرى افتتاحها
يوم اعالن الد�ستور يف .23-7-1916
الب ��اب ال�شرقي  :اما ا�سم الباب ال�شرق ��ي فلم يظهر �إال على
خارط ��ة ال�ضابط العراق ��ي ر�شيد اخلوجة با�س ��م (�شرجي
قبو) وذلك �سنة .1908
حديقة الملك

كان �س ��ور بغداد ال�شرقية حماط� � ًا بخندق عميق ي�أخذ ماءه
م ��ن نهر دجلة من نقطة تقع يف مو�ض ��ع بداية مدينة الطب
ويج ��ري املاء من هذا اخلن ��دق وت�صب من نقطة عند موقع
املطع ��م الرتك ��ي ،وعن ��د دار عبد الق ��ادر با�ش ��ا اخل�ضريي.
وبقي هذا اخلندق مرتع ًا للأو�ساخ والنفايات واحليوانات
النافق ��ة حت ��ى ج ��اءت امان ��ة العا�صم ��ة عل ��ى عه ��د �أمينه ��ا
املهند� ��س �أر�شد العمري فحول ��ت ال�ضلع اجلنوبي ال�شرقي
م ��ن اخلن ��دق اىل حديق ��ة با�سم"حديقة املل ��ك غازي"وذلك
يف �أوا�س ��ط الثالثينات من الق ��رن الع�شرين ،وحوّ ل اال�سم
بعد ثورة  14متوز اىل"حديقة الأمة"يرتادها اهايل بغداد
ويقوم يف مدخلها ن�صب احلرية للفنان الكبري جواد �سليم.
رب �سائ ��ل ي�س� ��أل� :أين تقع قرية كل ��واذا؟ ويجيب على هذا
ال�س� ��ؤال �أ�ستاذنا العالمة م�صطفى جواد ،يقول تقع كلواذا
يف جن ��وب منطق ��ة الك ��رادة ال�شرقية ومو�ضعه ��ا يف تلول
الزوية املعروفة بـ(اي�شن حاج عبد) – اي تلول احلاج عبد،
وقد عرث يف هذه التلول على �آثار من الفخاريات وغريها.
مذكرات الراحل سالم االلوسي
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